BG.1B
Bijlage ABVR10.0624/BG.1B

Vergadering Algemeen Bestuur
Brandweer/GHOR Hollands Midden
d.d. 24 juni 2010
Agendapunt BG.1B: Ingekomen en verzonden stukken GHOR en mededelingen
Alle verzonden en ingekomen stukken die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd zijn op te vragen bij het GHOR-bureau
Hollands Midden.

A.

Verzonden stukken

geen

B.

Ingekomen stukken

1.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

2.

GHOR Nederland (bijlage ABVR10.0624/BG 1B B1)
23 februari 2010
BS-005
Aanbieding notitie “De GHOR-keten versterkt”
De notitie beschrijft de visie van het Veiligheidsberaad en GHOR Nederland op de
landelijke samenwerking voor opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
Concrete doelstelling is om een krachtiger landelijke samenwerking van de
geneeskundige keten te realiseren, in een juiste balans met de veiligheidspartners,
onder bestuurlijke regie van het Veiligheidsberaad. De visie vormt de basis voor
de verdere inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de GHOR in de
komende periode. De notitie zelf is te downloaden via www.ghor.nl.
Ter kennisneming.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (bijlage ABVR10.0624/BG 1B B2)
25 maart 2010
2010-229105-HBP
Functie Rijksheer VWS-IGZ
De Inspectie brengt nogmaals de functie van Rijksheer VWS-IGZ onder de
aandacht. Deze functionaris op nationaal niveau kan het regionale openbaar
bestuur adviseren over crisisbeheersing en rampenbestrijding op strategisch
niveau. In de bijgesloten brief worden de drie functies van de rijksheer benoemd.
Ter kennisneming.
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C.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Inspectie voor de Gezondheidszorg
15 april 2010
2010-233786/pr.2/RB/re
Vooraankondiging evaluatie Nieuwe Influenza A (grieppandemie)
De Inspectie is voornemens een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de rol van
de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen tijdens de bestrijding
van de grieppandemie. Een extern bureau zal in opdracht van het ministerie van
VWS een brede evaluatie uitvoeren op de hele keten. De Inspectie zelf zal echter
een aantal deelonderzoeken voor haar rekening nemen, o.a. naar de rol van de
GHOR tijdens de bestrijding van de grieppandemie met als doel een inventarisatie
te verkrijgen van de knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de 25 GHORbureaus. Tevens wordt gekeken naar de positie van de GHOR-bureaus in de witte
kolom en wat de toegevoegde waarde van de GHOR-bureaus in deze kolom is
geweest. De Inspectie zal daartoe alle GHOR-bureaus bezoeken, alsmede
ziekenhuizen en huisartsen in de diverse veiligheidsregio’s. Alle zo verkregen
gegevens worden samengevoegd en weergegeven in een advies aan de
Directeur-Generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS. Tevens worden
de onderzoeksresultaten op de website van de Inspectie geplaatst.
Ter kennisneming.

Mededelingen

Geen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2010
De Regionaal Geneeskundig Functionaris van de GHOR Hollands Midden
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